
เกณฑ์การประเมิน 

การประกวดส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน  เต็ม ได้ 

1. ด้านเนื้อหา  
1. โครงสร้างเน้ือหาชดัเจนมคีวามสัมพนัธ์ตอ่เน่ือง   

(20) 
5 

 

2. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  5  
3. เน้ือหาน าเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์  5  
4. ใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม  5  

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน(Instructional design)  
1. ก  าหนดวตัถุประสงค์และระดบัผูเ้รียนชดัเจน  

(30) 
3 

 

2. การออกแบบเป็นระบบน าเสนอถูกต้องตามล าดับขั้นของประเภทส่ือนั้น ๆ  3  
3. มคีวามคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  3  
4. การออกแบบสนองตอบความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  3  
5. ให้โอกาสผูเ้รียนไดแ้สดงออกและเกดิ การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม  3  
6. มกีจิกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและการประเมนิท่ีครอบคลุมจุดประสงค์  3  
7. สามารถบูรณาการใชก้บัการเรียนการสอนไดห้ลากหลาย 3  
8. สง่เสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์  3  
9. เอกสารคูม่อืการใชโ้ปรแกรมเหมาะสมชดัเจน  3  
10. ระยะเวลาในการใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 3  
3. การประเมินผลการใช้  (10)  
1. มกีารทดลองใช ้  ปรับปรุง  พฒันา 2  
2. มกีารหาประสิทธิภาพของส่ือ 2  
3. มกีารประเมนิและมเีอกสารรายงานผลการน าไปใชท่ี้ถูกต้องตามหลักวชิาการ 2  
4. มเีอกสารเผยแพรเ่ป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได  ้ 2  
5. มเีอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจากการใชส่ื้อ 2  

 
 
 



4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ส่ือ  (10)  
4. 1 มเีทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชดัเจน  2  
4. 2 มเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  2  
4. 3 การน าเสนอส่ือเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลกัวชิาการ  2  
4. 4 ความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัช ั้น / ชว่งช ั้น  2  
4. 5 มคีณุคา่และประโยชน์กบัผูส้อน และผูเ้รียน  2  

5. วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต  (15)  
5. 1 มคีวามทนัสมยัแปลกใหม ่  3  
5. 2 มคีวามคงทน ประหยดั หางา่ยในทอ้งถ่ิน  3  
5. 3 ใชป้ระกอบการสอนไดง้า่ยและสะดวก  3  
5. 4 การจดัแสดงเรียบงา่ย และมคีณุคา่  3  
5.5  เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีใช  ้ 3  

6. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ  (15)  
6. 1 ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ  3  
6. 2 บุคลิกภาพ  ทว่งที  และมเีทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมนา่สนใจ  3  
6. 3 มคีวามมัน่ใจชดัเจนในการตอบค าถาม  3  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1. ด้านเนื้อหา (20 คะแนน)  

1. 1. โครงสร้างเน้ือหาชดัเจนมคีวามสัมพนัธ์ตอ่เน่ือง  
1. 2. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  
1. 3. เน้ือหาน าเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ / สง่เสริมและพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามผลการเรียนรู้  
1. 4. ใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน (30 คะแนน)  
2. 1 ก  าหนดวตัถุประสงค์และระดบัผูเ้รียนชดัเจน  
2. 2 การออกแบบเป็นระบบน าเสนอถูกตอ้งตามล าดับขั้นของประเภทส่ือนั้น ๆ  
2. 3 มคีวามคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  
2. 4 การออกแบบสนองตอบความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  
2. 5ให้โอกาสผูเ้รียนไดแ้สดงออกและเกดิ การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม  
2. 6 มกีจิกรรมการฝึกปฏิบติัหรือแบบฝึกหัดและการประเมนิท่ีครอบคลุมจุดประสงค์  
2.7  สามารถบูรณาการใชก้บัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
2.8  สง่เสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์  
2.9  เอกสารคูม่อืการใชโ้ปรแกรมเหมาะสมชดัเจน  
2.10 ระยะเวลาในการใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. การประเมินผลการใช้ (10 คะแนน)  
3. 1 มกีารทดลองใช  ้ปรับปรุง พฒันา  
3. 2 มกีารหาประสิทธิภาพของส่ือ  
3. 3 มกีารประเมนิและมเีอกสารรายงานผลการน าไปใชท่ี้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
3. 4 มเีอกสารเผยแพรเ่ป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได  ้  
3. 5 มเีอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกดิจาการใชส่ื้อ 

4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ส่ือ (10 คะแนน)  
4. 1 มเีทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชดัเจน  
4. 2 มเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
4. 3 การน าเสนอส่ือเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลกัวชิาการ  
4. 4 ความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัช ั้น / ชว่งช ั้น  
4. 5 มคีณุคา่และประโยชน์กบัผูส้อน และผูเ้รียน  



5. วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต (15 คะแนน)  
5. 1 มคีวามทนัสมยัแปลกใหม ่  
5. 2 มคีวามคงทน ประหยดั หางา่ยในทอ้งถ่ิน  
5. 3 ใชป้ระกอบการสอนไดง้า่ยและสะดวก  
5. 4 การจดัแสดงเรียบงา่ย และมคีณุคา่  
5.5  เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีใช  ้
 

6. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ (15 คะแนน)  
6. 1 ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ  
6. 2 บุคลิกภาพ  ทว่งที  และมเีทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมนา่สนใจ  
6. 3 มคีวามมัน่ใจชดัเจนในการตอบค าถาม  

หมายเหตุ :  
1. การรายงานผลการใชแ้ละพฒันาการใชส่ื้อ นวตักรรมทางการศึกษา ให้รายงานการใชเ้ป็นไปตาม

กระบวนการ โดยจัดท ารายงานการใช้เป็นแบบงานวิจัย 5 บท หรือแบบรายงานทัว่ไปก็ได้  

-ส่งรูปเล่ม   จ านวน  3  เล่ม 
-แบบส่งผลงาน   จ านวน  3  ชุด 

2.  เพื่อความชดัเจนในการน าเสนอผลงาน ให้ผูส้ง่ผลงานน าเสนอส่ือและแผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส่ื้อ
นั้นประกอบกนั 
ประเภทของส่ือในการประกวด  

 ส่ือเทคโนโลยี หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีผลิตข้ึนใชค้วบคูก่บัเคร่ืองมอืโสตทศันวสัดุ หรือเคร่ืองมอืท่ีเป็น 
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เชน่ ส่ือคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI) นอกจากน้ีส่ือเทคโนโลยี ยงัหมายรวมถึงกระบวนการตา่ง ๆ 
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้น กระบวนการเรียนรู้ เชน่ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ เป็นตน้  

 
 

 
 

 
 

 
 



แบบส่งผลงาน 
การประกวดส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

  
ประเภทของส่ือ 1. ส่ือส่ิงพิมพ์  
                           2. ส่ือเทคโนโลยี  
                           3. ส่ือประสม  
                          ส่ือส่ิงประดิษฐ์ วสัดุ อุปกรณ์ 
ชื่อเจา้ของผลงาน........................................................................................................................................  
กลุม่สาระ............................................................................................................................. ...................... 
รายวชิา.......................................................... ............................................................................................. 
ระดบัช ั้น.....................................................................................................................................................  
 

  
 
 

แบบสรุป (ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ) 
รายละเอียดประกอบดว้ย  

1.เน้ือหาท่ีจดัท าโดยยอ่  
2.วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้  
3.จุดเดน่ในการสร้างหรือการออกแบบ  
4.คณุคา่และประโยชน์สาหรับผูเ้รียน  
5.วสัดุ/อุปกรณ์ท่ีน ามาใช  ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน/การตัดสิน 

เกณฑ์การประเมินส่ือ/นวัตกรรม 

รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 

เกณฑ์การตัดสินจากคะแนนรวม 

1. ด้านเนื้อหา  (20)  
 
80-100  คะแนน ระดบัเหรียญทอง 
70-79    คะแนน  ระดบัเหรียญเงิน 
60-69    คะแนน  ระดบัเหรียญทองแดง 
50-59    คะแนน  เกยีรติบตัรรว่ม
แสดงผลงาน 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  (30) 

3. การประเมินผลการใช้  (10) 
4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ส่ือ  (10) 
5. วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต  (15) 
6. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ  (15) 
  
  

รวม (100) 

 

หมายเหตุ   การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



คะแนน/การตัดสิน 

ชื่อเจา้ของผลงาน.................................................................................. คณะกรรมการคนท่ี............. 
รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 

เกณฑ์การตัดสินจากคะแนนรวม 

1. ด้านเนื้อหา  (20)   
 
80-100  คะแนน ระดบัเหรียญทอง 
70-79    คะแนน  ระดบัเหรียญเงิน 
60-69    คะแนน  ระดบัเหรียญทองแดง 
50-59    คะแนน  เกยีรติบตัรรว่ม
แสดงผลงาน 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  (30)  

3. การประเมินผลการใช้  (10)  

4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ส่ือ  (10)  

5. วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต  (15)  

6. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ  (15)  
   
   

รวม (100)  

 

หมายเหตุ   การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลคะแนนการตัดสิน 

รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 

กรรมการ

คนที ่1 

กรรมการ

คนที ่2 

กรรมการ

คนที ่3 

1. ด้านเนื้อหา  (20)    

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  (30)    

3. การประเมินผลการใช้  (10)    

4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ส่ือ  (10)    

5. วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต  (15)    

6. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ  (15)    
     

รวม (100)    

คะแนนเฉลี่ย (100)  

 

หมายเหตุ   การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมิน 

การประกวดส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส่ือเทคโนโลยี  ส่ือประสม คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน  เต็ม ได้ 

1. ด้านเนื้อหา  
1. โครงสร้างเน้ือหาชดัเจนมคีวามสัมพนัธ์ตอ่เน่ือง   

(20) 
5 

 

2. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  5  
3. เน้ือหาน าเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์  5  
4. ใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม  5  

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน(Instructional design)  
1. ก  าหนดวตัถุประสงค์และระดบัผูเ้รียนชดัเจน  

(30) 
3 

 

2. การออกแบบเป็นระบบน าเสนอถูกต้องตามล าดับขั้นของประเภทส่ือนั้น ๆ  3  
3. มคีวามคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  3  
4. การออกแบบสนองตอบความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  3  
5. ให้โอกาสผูเ้รียนไดแ้สดงออกและเกดิ การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม  3  

การออกแบบหน้าจอ (Screen Design)  
6. การจดัวางองค์ประกอบไดสั้ดส่วน สวยงาม งา่ยตอ่การใช  ้ 

 
3 

 

7. รูปแบบตวัอกัษรมขีนาด สี ชดัเจน อา่นงา่ยและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  3  
8. การเลือกใชสี้มคีวามเหมาะสมและกลมกลืน  3  
9. การส่ือความหมายสอดคล้องกบัแนวของเน้ือหา (Theme)  3  
10. ปุ่ม (Button) สัญรูป (Icon)ขอ้ความหรือแถบข้อความหรือรูปภาพชดัเจนเหมาะสม
ถูกตอ้ง ส่ือสารกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3  

3. การประเมินผลการใช้  (10)  

1. มกีารทดลองใช ้  ปรับปรุง  พฒันา 2  
2. มกีารหาประสิทธิภาพของส่ือ 2  
3. มกีารประเมนิและมเีอกสารรายงานผลการน าไปใชท่ี้ถูกต้องตามหลักวชิาการ 2  
4. มเีอกสารเผยแพรเ่ป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได ้ 2  
5. มเีอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจากการใชส่ื้อ 2  

 



4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ส่ือ  (10)  
4. 1 มเีทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชดัเจน  2  
4. 2 มเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  2  
4. 3 การน าเสนอส่ือเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลกัวชิาการ  2  
4. 4 ความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัช ั้น / ชว่งช ั้น  2  
4. 5 มคีณุคา่และประโยชน์กบัผูส้อน และผูเ้รียน  2  

5. วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต  (15)  
5. 1 มคีวามทนัสมยัแปลกใหม ่  3  
5. 2 มคีวามคงทน ประหยดั หางา่ยในทอ้งถ่ิน  3  
5. 3 ใชป้ระกอบการสอนไดง้า่ยและสะดวก  3  
5. 4 การจดัแสดงเรียบงา่ย และมคีณุคา่  3  
5.5  เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีใช  ้ 3  

6. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ  (15)  
6. 1 ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ  3  
6. 2 บุคลิกภาพ  ทว่งที  และมเีทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมนา่สนใจ  3  
6. 3 มคีวามมัน่ใจชดัเจนในการตอบค าถาม  3  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1. ด้านเนื้อหา (20 คะแนน)  

1. 1. โครงสร้างเน้ือหาชดัเจนมคีวามสัมพนัธ์ตอ่เน่ือง   
1. 2. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  
1. 3. เน้ือหาน าเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ / สง่เสริมและพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามผลการเรียนรู้  
1. 4. ใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม 

2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน (30 คะแนน)  
2. 1 ก  าหนดวตัถุประสงค์และระดบัผูเ้รียนชดัเจน  
2. 2 การออกแบบเป็นระบบน าเสนอถูกตอ้งตามล าดับขั้นของประเภทส่ือนั้น ๆ  
2. 3 มคีวามคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  
2. 4 การออกแบบสนองตอบความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  
2. 5ให้โอกาสผูเ้รียนไดแ้สดงออกและเกดิ การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม  

การออกแบบหน้าจอ (Screen Design) **เพิม่เฉพาะส่ือ ICT / ส่ือประสม  
2. 6 การจดัวางองค์ประกอบได้สัดสว่น สวยงาม งา่ยตอ่การใช  ้  
2. 7 รูปแบบตวัอกัษรมีขนาด สี ชดัเจน อา่นงา่ยและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  
2. 8 การเลือกใชสี้มคีวามเหมาะสมและกลมกลืน  
2. 9 การส่ือความหมายสอดคลอ้งกบัแนวของเน้ือหา (Theme)  
2. 10 ปุ่ม (Button / Icon) ขอ้ความหรือแถบข้อความหรือรูปภาพชดัเจนเหมาะสมถูกต้อง  ส่ือสารกบัผูเ้รียน 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

3. การประเมินผลการใช้ (10 คะแนน)  
3. 1 มกีารทดลองใช  ้ปรับปรุง พฒันา  
3. 2 มกีารหาประสิทธิภาพของส่ือ  
3. 3 มกีารประเมนิและมเีอกสารรายงานผลการน าไปใชท่ี้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
3. 4 มเีอกสารเผยแพรเ่ป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได  ้  
3. 5 มเีอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกดิจาการใชส่ื้อ 

 

 



4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ส่ือ (10 คะแนน)  
4. 1 มเีทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชดัเจน  
4. 2 มเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
4. 3 การน าเสนอส่ือเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลกัวชิาการ  
4. 4 ความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัช ั้น / ชว่งช ั้น  
4. 5 มคีณุคา่และประโยชน์กบัผูส้อน และผูเ้รียน  
 

5. วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต (15 คะแนน)  
5. 1 มคีวามทนัสมยัแปลกใหม ่  
5. 2 มคีวามคงทน ประหยดั หางา่ยในทอ้งถ่ิน  
5. 3 ใชป้ระกอบการสอนไดง้า่ยและสะดวก  
5. 4 การจดัแสดงเรียบงา่ย และมคีณุคา่  
5.5  เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีใช  ้
 

6. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ (15 คะแนน)  
6. 1 ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ  
6. 2 บุคลิกภาพ  ทว่งที  และมเีทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมนา่สนใจ  
6. 3 มคีวามมัน่ใจชดัเจนในการตอบค าถาม  

หมายเหตุ :  
1. การรายงานผลการใชแ้ละพฒันาการใชส่ื้อ นวตักรรมทางการศึกษา ให้รายงานการใชเ้ป็นไปตาม

กระบวนการ โดยจัดท ารายงานการใช้เป็นแบบงานวิจัย 5 บท หรือแบบรายงานทัว่ไปก็ได้  

-ส่งรูปเล่ม   จ านวน  3  เล่ม 

-แบบส่งผลงาน   จ านวน  3  ชุด 
2.  เพื่อความชดัเจนในการน าเสนอผลงาน ให้ผูส้ง่ผลงานน าเสนอส่ือและแผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส่ื้อ

นั้นประกอบกนั 
ประเภทของส่ือในการประกวด  

 ส่ือเทคโนโลยี หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีผลิตข้ึนใชค้วบคูก่บัเคร่ืองมอืโสตทศันวสัดุ หรือเคร่ืองมอืท่ีเป็น 
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เชน่ ส่ือคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI) นอกจากน้ีส่ือเทคโนโลยี ยงัหมายรวมถึงกระบวนการตา่ง ๆ 
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้น กระบวนการเรียนรู้ เชน่ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ เป็นตน้  


